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TIZEDIK ÉVFOLYAM

— Előszó, a szerkesztőtől — 

izénkét évvel ezelőtt, a mikor ez Évkönyv
legelső évfolyama megjelent, szinte hihe

tetlenül hangzott, hogy majdan a második és 
a többi évfolyam is napvilágot lát. A mint 
hogy e kis könyv második évfolyama az első 
megjelenése után csak négy évvel jelent meg, 
azaz 1887-ben; ebből az egy tényből is lát
juk, hogy egy szakkönyv életképességében 
nem igen bíztak a könyv kiadói a megindítás 
idejekor. Pedig íme, majdnem tíz éves múlt 
van mögötte s hogy egy deoenniumot meg
futott, két tényezőnek köszönhető: a kiadó 
Kör áldozatkészségének s a magyar nyom
dászok fokozatos pártolásának. Mind a kettő 
hozzájárult ahhoz, hogy egy állandó Évköny
vünk van.
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A szaktársak hozzájárulása azonban még 
most sem oly mérvű, a minőt egy háromezer 
tagból álló nyomdász-társadalomtól méltán meg
várhatunk. Sokan vannak még most is a szak
társak között, a kik a saját szakmájuk iro
dalmával nagyon keveset vagy semmit sem 
törődnek. Pedig ha valamely iparág megköve
teli művelőitől a képzettséget: mindenesetre a 
mi szakmánk az. A ki nem kiséri figyelemmel 
a föl-fölmerülő újításokat, nem látja maga előtt 
a haladást, mely napról-napra más-más újat 
teremt: nem haladhat, nem tarthat lépést a 
szakma követelte képzettséggel. Az pedig tudva
levő, hogy a nyomdásznak manapság sok
oldalúnak kell lennie, ha meg akar hivatásá
nak felelni és ha tisztességesen akarja be
tölteni helyét. Erre pedig csak egy mód van: 
pártolni és tanulmányozni a szakirodalmat! •

Erős a meggyőződésünk, hogy eljön az 
ideje annak is, a mikor nélkülözhetlen lesz a 
szakma irodalmának pártolása ! S erre magúk
tól jönnek majd rá azok, a kiknek most még 
a saját szakmájuk fejlesztése — Hekuba.

*  *  *

Itt adjuk szaktársaink kezébe az íme tizedik 
évfolyamába lépett Évkönyvet. Legjobb akarat
tal, legjobb tudásunk szülte anyaggal meg
töltve, tanulságossá igyekeztünk azt tenni, a 
mennyire erre szerény tehetségünk képes volt;
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a rendes munkatársak buzgósága nem maradt 
el most sem, sőt, mint örömmel látjuk, szapo
rodott egygyel-kettővel — és ezt is örvendetes 
haladásnak tartjuk. Köszönettel tartozom ismét 
mindazoknak, a kik közreműködtek a könyv 
szellemi részének egybegyűjtésén; különösen 
Huszka József főgimn. tanár úrnak tartozom 
köszönettel, a ki Évkönyvünk részére a szép 
magyaros jellegű fejléczeket készségesen meg
rajzolta. Azokat pedig, a kiknek kezén meg
fordul e kis könyv, kérem, hogy terjeszszék azt 
szaktársaink között, hogy szaporodjék híveink 
száma, különösen a vidéken.

Ha szaktársaim fokozottan pártolják e vál
lalatot, kettős czélt teljesítenek: képesítik a 
kiadó Kört jobbat nyújtani és egyúttal töb
bet is, másrészt pedig önmaguknak is hasz
nálnak, öregbítik ismereteiket. És ha e kettős 
czélt elérjük, a munkatársak és a szerkesztő 
ebben találják meg fáradozásaikért jutalmukat, 
mert méltányolva látják ez által a szaktársak 
érdekében kifejtett buzgalmukat és a jövőben is 
kedvvel és örömmel segédkeznek a szerkesztő 
föladatának megoldásában.

Ha vannak e kis könyvnek hibái, a szak
társak szíves elnézését kell kérnem, mert h á t: 
»nincs tökéletes a nap alatt semmi« — és velem 
is megtörténhetett, hogy akaratomon kívül 
hibáztam.

Budapest, 1894. november havában.


